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Τηλέφωνο :22313 50903  2. ITCS  Ε.Π.Ε. 

Fax :22310 52864  3. Μeci   Ε.Π.Ε. 

E-mail :tsiappas@mou.gr   

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του 

υποέργου «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας στην εκπλήρωση των 

προβλεπόμενων Σταδίων Αξιολόγησης των Προτάσεων ΒΑΑ ΟΧΕ των Επιλέξιμων 

Αστικών Αρχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Διαδικασιών Ενεργοποίησης 

των Τελικών Σχεδίων ΒΑΑ ΟΧΕ» της πράξης «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες 

και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 

μέσω του καταλόγου προμηθευτών – παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της 

Εφαρμογής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την 

Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. 
 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 

(Α’ 98). 

2. Τις διατάξεις του N. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 

265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει, 

3. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 

Α’ 147/8-8-2016). 
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4. Την με αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 Υ.Α. με θέμα «Διαδικασίες 

κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας,  

Διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την 

ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» 

5. Την με αρ. 57654/23-5-2017 Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης». 

6. Το µε αρ. απόφασης C (2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικές Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το 

Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020». 

7. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014)10173/18.12.2014 που 

αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Στερεάς Ελλάδας 2014-2020» (κωδικός CCI 

2014GR16M2OP007), 

8. Την με αρ. πρωτ. 145741/27.01.2015 απόφαση του ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: ΩΝΔΛ0-ΨΙΜ) 

για την έγκριση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Ε.Π. 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020,  

9. Τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ1822/Β/24.08.2015) 

Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα 

προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020– Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης πράξεων»,   

10. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) για τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, 

όπως εγκρίθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2015 από την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ) και 

αναρτήθηκε στην επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ», 

11. Την από 13/07/2015 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Στερεάς 

Ελλάδας 2014-2020», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και 

το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και ο προγραμματισμός των 

προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, 

12. Την από 13/07/2015 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Στερεάς 

Ελλάδας 2014-2020», με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια 

επιλογής των πράξεων του/ων Άξονα/ων Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται 

και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο, 

13. Την με αρ. πρωτ. 6276/09-12-2015 απόφαση έγκρισης προγράμματος 

ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του Ε.Π. «Στερεάς Ελλάδας» 
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2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Την με αρ. πρωτ.6998/30-12-2015 πρόσκληση (έκδοση 1) της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υποβολή 

προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 12 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΕΤΠΑ» και τις με αρ. πρωτ. 251/27-01-2016 και 509/30-1-2017 

επικαιροποιήσεις της 

15. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 9771/ΕΥΣ 1125/29-02-2008 

(ΦΕΚ470/Β/18-03-2008), με την οποία τροποποιήθηκε η Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 41547/Γ’  ΚΠΣ/282ΚΥΑ/08-12-2000 (ΦΕΚ1501 Β’) με την οποία 

συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με σκοπό την 

αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, με την 

οποία συστάθηκε Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας . 

16. Το άρθρο 7 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) σύμφωνα με το οποίο η Ειδική 

Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Στερεάς Ελλάδας μετονομάζεται σε 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

17. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ87/07-06-2010 Τ.Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

18. Την υπ΄ αριθμ. 22/2014 Απόφαση του  Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας  για 

την ανάδειξη Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών 

Συμβούλων τακτικών και αναπληρωματικών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

19. Την με αρ. πρωτ. 279/29-1-2016 Απόφαση για τη δημιουργία και τήρηση 

καταλόγου προμηθευτών – παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της 

Εφαρμογής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. 

20. Τις εντάξεις των εταιρειών   ΝΕΣΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (α.π. 

Βεβαίωσης 2384/28-7-2016), ITCS Πληροφορική Εκπαίδευση και 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ  (α.π. Βεβαίωσης 784/26-2-2016) και Μeci – 

Μεσογειακό Κέντρο Καινοτομίας  ΕΠΕ (α.π. Βεβαίωσης 4774/27-11-2017) στον 

καταλόγου προμηθευτών – παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της 

Εφαρμογής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.  

21. Την με αρ. πρωτ. 540/16-2-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 

για την ένταξη της πράξης με τίτλο «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες 

και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» στο ΕΠ Στερεά Ελλάδα 
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2014-2020 και στην ΣΑΕΠ0561 με κωδικό αριθμό 2016ΕΠ05610000. 

22. Τις ανάγκες του Προγράμματος ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 

 

Σας καλούμε να υποβάλετε εντός 12 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο 

ΚΗΜΔΗΣ (10-5-2018 / 15:00), οικονομική προσφορά (με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε 

ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό σε σφραγισμένο φάκελο)  βάση του εντύπου του 

παραρτήματος της παρούσας, για το υποέργο με τίτλο «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ 

ΕΠ Στερεάς Ελλάδας στην εκπλήρωση των προβλεπόμενων Σταδίων Αξιολόγησης των 

Προτάσεων ΒΑΑ ΟΧΕ των Επιλέξιμων Αστικών Αρχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

και των Διαδικασιών Ενεργοποίησης των Τελικών Σχεδίων ΒΑΑ ΟΧΕ» που 

χρηματοδοτείται από ΣΑ της Περιφέρειας. 

1. Αντικείμενο του έργου 
 

Η ΕΥΔ ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας θα δημοσιοποιήσει εντός του 2018  Πρόσκληση υποβολής 

Προτάσεων προς επιλέξιμες «Αστικές Αρχές» για την υλοποίηση Σχεδίων Δράσης 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) με αξιοποίηση των «Ολοκληρωμένων Χωρικών 

Επενδύσεων» (ΟΧΕ). Οι Προτάσεις θα υποβληθούν με βάση σχετικό «Οδηγό»  και σε 

συγκεκριμένο ενιαίο «Έντυπο Υποβολής», θα αξιολογηθούν σε μέσω συγκριτικής 

διαδικασίας εκπλήρωσης ελάχιστων προϋποθέσεων και επιδόσεων σε αναπτυξιακά, 

χωρικά και άλλα κριτήρια, όπως ορίζεται στα Έγγραφα, Εγκυκλίους κ.λπ. του Υπ. 

Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

  

Η ΕΥΔ ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας θα υποστηριχθεί στη διαδικασία αξιολόγησης από 

εξειδικευμένο Τεχνικό Σύμβουλο, ο οποίος θα παρακολουθεί τη διαδικασία υποβολής των 

ΒΑΑ/ΟΧΧΕ, θα διατυπώνει τεκμηριωμένη γνώμη επί της ορθότητας και πληρότητας της 

ανάλυσης κ.λπ. και, ειδικότερα, θα υποστηρίζει την Επιτροπή Αξιολόγησης που θα 

συγκροτηθεί. 

  

Επιπρόσθετα, μετά την αρχική έγκριση των Σχεδίων, θα υποστηρίξει την ΕΥΔ ΠΕΠ 

Στερεάς Ελλάδας κατά την συνεργασία της με τις Αστικές Αρχές, προκειμένου να 

προσαρμοσθούν οι αρχικές προτάσεις σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 

να υποβληθούν με κατάλληλες τροποποιήσεις έγκαιρα, ώστε να επιταχυνθεί η 

ενεργοποίηση των Σχεδίων ΒΑΑ/ΟΧΕ. 
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Συγκεκριμένα και αναλυτικότερα το έργο του Συμβούλου, προσδιορίζεται ως εξής: 

Το αντικείμενο του έργου του Συμβούλου υποστήριξης στη πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ 

Στερεάς Ελλάδας προς τις Αστικές Αρχές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για ΒΑΑ, 

προκύπτει από τις σχετικές αναφορές περί των διαδικασιών τόσο στις προσκλήσεις όσο 

και στους Οδηγούς Σχεδιασμού Στρατηγικών και Σχεδίων Δράσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις σχετικές Οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) και συγκεκριμένα 

στην με Α.Π. 40134 / ΕΥΘΥ / 373 / 12-04-2016, καθώς και στο Σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Το έργο του Συμβούλου, αφορά στην υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας και 

κυρίως των αντίστοιχων Επιτροπών Αξιολόγησης των Στρατηγικών και Σχεδίων Δράσης 

ΒΑΑ, που θα υποβληθούν στην ΕΥΔ. 

Η υποστήριξη της ΕΥΔ από τον Σύμβουλο, περιλαμβάνει όλες τις αξιολογικές κρίσεις των 

αντίστοιχων Επιτροπών Αξιολόγησης, αλλά και τις αναγκαίες ενέργειες της ΕΥΔ μετά την 

αρχική έγκριση των Σχεδίων, για την ενεργοποίηση των Τελικών Σχεδίων ΒΑΑ/ΟΧΕ. 

 

2. Παραδοτέα και Χρονοδιάγραμμα υποβολής τους  

Τα παραδοτέα του έργου θα είναι τα παρακάτω: 

1ο παραδοτέο: Έκθεση των στοιχείων τεκμηρίωσης της συμβολής του Συμβούλου κατά 

τον 1ο και 2ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.  Ο σύμβουλος θα υποστηρίξει την 

ΕΥΔ και, ειδικότερα, θα υποστηρίζει την Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συγκροτηθεί, ώστε 

να διατυπώσει τεκμηριωμένη γνώμη επί της εκπλήρωσης ελάχιστων προϋποθέσεων και 

επιδόσεων της υποβολής των προτάσεων των επιλέξιμων «Αστικών Αρχών» για την 

υλοποίηση Σχεδίων Δράσης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) με αξιοποίηση των 

«Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων» (ΟΧΕ) 

Το παρόν παραδοτέο υποβάλλεται στην ΕΥΔ δύο (2) μήνες μετά την ανάληψη του έργου 

του, ήτοι από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

2ο παραδοτέο: Έκθεση στοιχείων τεκμηρίωσης της συμβολής του Συμβούλου κατά τον 3ο 

και 4ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, στη διαδικασία αξιολόγησης. Η υποστήριξη 

θα έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση  της ορθότητας και πληρότητας της ανάλυσης  των 

Σχεδίων Δράσης ΒΑΑ/ΟΧΧΕ σε αναπτυξιακά, χωρικά και άλλα κριτήρια, όπως ορίζεται στα 

Έγγραφα, Εγκυκλίους κ.λπ. του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Το παρόν παραδοτέο υποβάλλεται στην ΕΥΔ τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. 
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3ο παραδοτέο: Έκθεση στοιχείων τεκμηρίωσης της συμβολής του Συμβούλου κατά τον 5ο 

και 6ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, μετά την αρχική έγκριση των Σχεδίων. Ο 

σύμβουλος θα υποστηρίξει την ΕΥΔ ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας κατά την συνεργασία της με τις 

Αστικές Αρχές, προκειμένου να προσαρμοσθούν οι αρχικές προτάσεις σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης και να υποβληθούν με κατάλληλες τροποποιήσεις έγκαιρα, 

ώστε να επιταχυνθεί η ενεργοποίηση των Σχεδίων ΒΑΑ/ΟΧΕ. 

Το παρόν παραδοτέο υποβάλλεται στην ΕΥΔ έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. 

 

4ο παραδοτέο: Έκθεση απολογισμού του συνολικού έργου του Συμβούλου, με την 

ανάλογη τεκμηρίωση, τη συμβολή του στη διαδικασία αξιολόγησης και υποστήριξης της 

ΕΥΔ, στην ολοκλήρωση των ενεργειών. 

Το παρόν παραδοτέο υποβάλλεται με τη λήξη της σύμβασης. 

Τα ανωτέρω Παραδοτέα θα πρέπει να υποβληθούν σε τρία (3) αντίγραφα, καθώς και σε 

ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή. 

 

3. Οργανωτικό σχήμα και απαιτούμενα προσόντα 

Για τις ανάγκες του έργου ο ανάδοχος θα διαθέσει τουλάχιστον τετραμελή ομάδα έργου, 

σύμφωνα με την προσφορά του, με άτομα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και εμπειρία 

ανάλογη των απαιτήσεων του αντικειμένου του έργου.  

Στη στελέχωση του υποψηφίου Αναδόχου δεν μπορεί να περιλαμβάνονται άτομα τα οποία 

κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών εργάζονται υπό οιαδήποτε σχέση 

εργασίας σε Υπηρεσίες που θα εμπλακούν στις διαδικασίες αξιολόγησης των προσφορών 

και στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων της αξιολόγησης. 

 

4. Διάρκεια της σύμβασης  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με 

πρόβλεψη επέκτασης της σύμβασης χωρίς αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου.  

 

5. Τόπος υλοποίησης του υποέργου 

Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου (εκτός των εργασιών που είναι απαραίτητο να 

γίνουν στα γραφεία του), θα γίνεται καθ΄ υπόδειξη της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς 
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Ελλάδας, στην έδρα της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με χρήση δικής του 

υλικοτεχνικής υποδομής  

 

6. Προϋπολογισμός του Έργου 

Η συνολική αξία της προσφοράς, δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των εξήντα χιλιάδων 

ευρώ 60.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ποσού δεκατεσσάρων 

χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (14.400,00€). 

 Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση 

του υποέργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του συμβατικού τιμήματος, έστω και εξ 

επιγενόμενης αιτίας και ενδεικτικά : 

 Η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος 

 Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, 

συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, 

της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή 

υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ 

αφορμής αυτών. 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση. 

Οι πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης πραγματοποιούνται με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής και με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες 

και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» που έχει συσταθεί με την με υπ’ 

αριθμό πρωτ. 2898/7-9-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.  

Το τίμημα θα καταβληθεί στον Ανάδοχο τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ως 

εξής: 

1η ΔΟΣΗ: 30% με την οριστική παραλαβή του 1ου παραδοτέου από την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

2η ΔΟΣΗ: 30% με την οριστική παραλαβή του 2ου παραδοτέου από την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

3η ΔΟΣΗ: 30% με την οριστική παραλαβή του 3ου παραδοτέου από την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

4η ΔΟΣΗ: 10% με την οριστική παραλαβή του 4ου παραδοτέου και εξ' αυτού την οριστική 

παραλαβή του έργου από την Αναθέτουσα Αρχή. 
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Κάθε μία, από τις παραπάνω πληρωμές θα γίνεται, με την παραλαβή της αντίστοιχης 

έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 

Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο. 

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά. 

Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με 

τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους. 

Το έργο θα ανατεθεί με διαδικασία επιλογής με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει προσφερόμενης τιμής μόνο. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα συγκροτηθεί Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών 

η οποία θα εισηγηθεί για την έκδοση της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με το αρθρο 12 

παρ. 5 της Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-2-2017. 

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης μέσω καταλόγου δύνανται να 

υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 

Εθνικούς Πόρους. 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

(www.stereaellada.gr). 

 Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφόρηση 

 

   Ο Περιφερειάρχης Στερεάς 

Ελλάδας 

    

   Κωνσταντίνος Π. 

Μπακογιάννης 
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 Ανήκει στην Προκήρυξη 1177/26-4-2018 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ :  1177/26-4-2018 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

Τιμή μονάδας 

(€) 

(Χωρίς 

Φ.Π.Α.) 

Ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης 

(Επί τοις εκατό %) 

Προσφερόμενη τιμή (€) 

 

(Χωρίς Φ.Π.Α.) 

1 

Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς 

Ελλάδας στην εκπλήρωση των προβλεπόμενων 

Σταδίων Αξιολόγησης των Προτάσεων ΒΑΑ ΟΧΕ 

των Επιλέξιμων Αστικών Αρχών της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας και των Διαδικασιών 

Ενεργοποίησης των Τελικών Σχεδίων ΒΑΑ ΟΧΕ 

60.000,00    

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, χωρίς  Φ.Π.Α. (€) (ολογράφως)   

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. 24% ΠΟΣΟ ΦΠΑ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, με Φ.Π.Α.    (αριθμητικώς)   

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, με Φ.Π.Α.    (ολογράφως)  

                                                        

                                                                                                              ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

                                                                                                             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

                                                                                                        (υπογραφή  - σφραγίδα) 
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